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2 Woord vooraf
Beste ouder, beste leerling,
Welkom op het Koninklijk Atheneum Beveren, de sport- en netbookschool van het Waasland.
Een school gelegen in het centrum van Beveren.
Als directie zijn we ons ervan bewust dat de overstap van de basisschool naar het secundair
moeilijk is. Samen met een gedreven lerarenkorps, opvoeders en leerlingenbegeleiders staan
we garant voor opvang en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het is vanzelfsprekend
dat we u als ouder nauw betrekken bij het opvoedingsproces van uw zoon/dochter tot jongvolwassene.
Onze school telt ondertussen meer dan 1200 leerlingen en biedt een hele waaier opleidingen
aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar
al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties!
Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal
te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven
naar een goed beleid waar het op basis van regels en onderlinge afspraken aangenaam
vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst.
In 2019 werd onze nieuwe klassenvleugel in gebruik genomen. Dit gebouw omvat 27 nieuwe
lokalen, 2 labo’s, didactische keuken, refter,... en een grote sporthal. In 2022 zijn er weer
nieuwe bouwwerken gepland.

10 Eten op school

In deze brochure krijgt u algemene informatie over onze school en uiteraard bent u steeds
welkom om ons een bezoekje te brengen en uw vragen te stellen.

11 Uurregeling

Mogelijke bezoekdagen:

12 Bereikbaarheid
van de school
13 Samenwerking met ouders

 Donderdag 11 februari 2021: online infomoment voor ouders en nieuwe leerlingen om 19u30.
 Zaterdag 6 maart 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 10u - 17u) en te
Stapsteen Reynaert (op afspraak tussen 9u30 - 12u30).
 Maandag 8 maart 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 17u - 20u) en te
Stapsteen Reynaert (op afspraak tussen 17u - 20u).
 Zaterdag 8 mei 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 10u - 17u).

14 Inschrijvingen

 Zaterdag 29 mei 2021: rondleiding te Stapsteen Reynaert (op afspraak tussen 14u - 17u).
Kom alvast een kijkje nemen en snuif zo de sfeer op van onze school.
Kathleen Thomassen
Directeur

Phaedra Van Brussel / Soronja De Windt
Adjunct Directeur

3 Pedagogisch project van onze school
Onze school behoort tot scholengroep 17 van het GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen. We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject dat steunt
op het PPGO!, het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs.
Dit opvoedingsproject bepaalt ons schoolbeleid.
.

Belangrijkste kenmerken?
Elk kind, ongeacht zijn/haar godsdienstige overtuiging, culturele of socioeconomische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs.
Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job enkel goed
functioneren als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je
mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol
omgaan met anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden.
We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun
weg vinden in de snel veranderende samenleving.

Dynamische school
Onze school wil elk kind, volgens zijn/haar mogelijkheden, zo ver mogelijk
brengen.
Dit doen we door:
 rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio - emotionele
begeleiding te geven.
 te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem.
 te werken in goed begeleide groepen.
 individuele hulp te bieden waar nodig.
 computerondersteund onderwijs te bieden in elke richting.
 zeer zorgvuldig te evalueren.
 veel aandacht te geven aan de kwetsbaren, die we extra ondersteunen via
gelijke onderwijskansen (GOK).

Open school
Onze school is letterlijk “open”.
 Van op de straat kan je onze leerlingen zien, o.a. op de speelplaats met veel
groen, beplanting en zithoekjes.
 We hebben een goedwerkende vriendenkring Canticleer waar we steeds op
kunnen terugvallen. Bovendien onderhouden we ook een nauwe band met de
oudleerlingenbond ColRMS.
 Er is regelmatig samenwerking met externe partners zoals gemeentebestuur,
VDAB, Unizo, andere secundaire scholen, politie, brandweer, technische
dienst van de gemeente, sportdienst, gezinsraad,...

Ervaringsgericht en projectmatig onderwijs
In projectwerking en binnen de complementaire uren verdwijnen de
schotten tussen de verschillende onderwijsniveaus en komen zowel
vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen
leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de
buitenwereld en het is bovenal leuk en verrijkend.
Onze leerlingen gaan in het 2de leerjaar B, 4de (enkel ASO en TSO) en in
het eindjaar op een meerdaagse reis in België of in het buitenland.
Ze verkennen Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn of een andere Europese stad.

Enkele van onze projecten:
 Drug- en alcoholpreventie - Bullshit Free Generation - VAD enquête - CroesControle - Vroeg interventie
 Verkeersveiligheid in samenwerking met VSV (Mobibus - SMS slimme
mobiele scholen)
 Aanpak van pestgedrag (Cyberpesten - Gender - Conflictbeheersing & Hergo)
 Gezonde voeding (Oog voor lekkers)

Werkervaring door stages:
Het accent ligt op ervaringsgericht leren
door stages en onze leerlingen zijn
graag geziene werkkrachten. Ze doen op
regelmatige basis ervaring op door te
werken in winkels, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, schrijnwerkerijen, KMO’s en kleuteren lagere scholen.

4 Studiekeuze na het 6de leerjaar
Gisteren waren ze de grootsten, eenmaal in het secundair onderwijs zijn ze
weer de kleinsten... Het kiezen van een school is een belangrijke keuze.
Er zijn veel parameters die een belangrijke rol spelen:
 welk soort onderwijs;
 de afstand;
 een goed gevoel hebben bij de werking van de school;
 wat je later wil worden,...
Wanneer u onze school verkiest, heeft u nog enkele mogelijkheden:
1ste leerjaar A te Beveren, 1ste leerjaar A te Kruibeke, Stapsteen Reynaert
(zie volgende pagina) of 1ste leerjaar B. Wanneer uw kind een getuigschrift
basisonderwijs behaalt, dan start hij/zij altijd in het 1ste leerjaar A.
Heeft hij/zij nog geen getuigschrift behaald, dan start hij/zij in het
1ste leerjaar B. Wie klaar is om in het 1ste leerjaar A te starten, kiest
nog een optie in functie van interesse. De opties op onze school zijn
veelzijdig. Dit zal u nog ontdekken verder in deze brochure.
Indien u nog twijfels of vragen heeft, kan u steeds terecht bij de leerkracht van
het 6de leerjaar, CLB-medewerkers of op onze school. Wij helpen u graag verder.

Middenschool Stapsteen Reynaert
In september 2018 zijn we gestart met een nieuw project: een kleinschalige
middenschool van KA Beveren, gelegen te Kruibeke, gekoppeld aan de
basisschool Reynaert. We gaan met onze leerlingen op pad. Stap voor
stap bereiken we de toegangspoort tot de hogere jaren van het
secundair onderwijs.

Een innovatieve school op maat van de leerling
Stapsteen Reynaert is een innovatieve, ondernemende middenschool waar
respect, gelijkwaardigheid, creativiteit en leerplezier centraal staan.
We zorgen ervoor dat jij je talenten kan ontwikkelen en de vaardigheden kan
leren die nodig zijn in de veranderende wereld, terwijl we iedereen aan boord
houden en kinderen en leerkrachten zich goed voelen op school.
De troeven die we hier voor inzetten zijn een klein leerkrachtenteam en kleinere
klassen. Op deze manier is een goede opvolging en begeleiding mogelijk.
De leerkracht is veel meer dan alleen een leerkracht maar is ook
leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon.
Je brengt de meeste lesuren door in je eigen leef- en leerruimte ingericht met
tal van mogelijkheden voor al onze leerlingen: samenwerken, teamteaching,
individuele begeleiding en leerling-gericht werken. Bij droog weer gaan we
regelmatig naar de buitenklas om in een natuurlijke en gezonde omgeving de
les te volgen. In afwachting van de geplande nieuwbouw gaan enkele lessen,
die een gespecialiseerd lokaal vereisen, door op de grotere campus te Beveren.
Dit maakt meteen ook een vlotte toekomstige instroom naar de grotere school
makkelijker.
Doordat een leerkracht meerdere vakken geeft worden de schotten tussen
die vakken doorbroken. Zo wordt STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) geen apart uurtje meer maar natuurlijk geïntegreerd bij 1 leerkracht die al die vakken geeft. Bovendien kan je zo met je met talent en passie
voor een bepaald vak vooruit lopen of je er verder in verdiepen met grotere
uitdagingen of je net bijwerken voor een vak waar je wat meer tijd voor
nodig hebt. Je kan dus individueel variëren in het aantal uren dat je besteedt

aan een vak. Op deze manier krijg je steeds meer je eigen leerproces in handen.
De leerkracht coacht je daarbij en helpt om alles in goede banen te leiden.
We werken bovendien ook aan actief burgerschap. Dit betekent dat je mee
participeert in het schoolbeleid. Dit doe je door je te informeren, je in te leven,
te discussiëren en te debatteren over democratische begrippen zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en gezag. Al doende leer je kritisch denken
over jouw rol in de maatschappij en wat het betekent om een actieve burger
te zijn.
Ben jij dus een leergierig en creatief iemand die graag mee je eigen
leerproces stuurt en die dit bovendien het liefst doet in een kleinschalige
vertrouwde omgeving, dan is Stapsteen Reynaert de school voor jou!

1ste graad

A-stroom

A-stroom

B-stroom

1ste leerjaar A* (2 of
of44uur
uurLatijn
Latijnmogelijk)
mogelijk)

1ste leerjaar B

2de leerjaar A*
Klassieke talen
Economie en organisatie
Moderne talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn
STEM - Wetenschappen
Sport (o.v.)

2de leerjaar B
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
STEM - Technieken
Sport

* Ook mogelijk in Middenschool Stapsteen Reynaert (te Kruibeke)

2de graad

Doorstroom* I ASO
3de jaar
Latijn

4de jaar
Latijn

Economische
wetenschappen*

Economie

Natuurwetenschappen*

Wetenschappen

Humane
wetenschappen

Humane
wetenschappen

Dubbele finaliteit* I TSO
3de jaar
Bedrijf en
organisatie*

4de jaar
Handel

Sport*

Lichamelijke
opvoeding
en sport

Wellness en
lifestyle*

Sportwetenschappen* (o.v.)

Arbeidsmarktgericht* I BSO
3de jaar
Hout

4de jaar
Hout

Organisatie en
logistiek*

Kantoor

Zorg en welzijn*

Voeding Verzorging

Bio-esthetiek
Beweging
en sport* (o.v.)

Moderne talen*
(o.v.)

TSO

ASO
Latijn - Moderne talen (o.v.)

3de graad

5
Schoolstructuur
KA Beveren

Handel
Lichamelijke opvoeding en sport

Economie - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde
Moderne talen - Wetenschappen
Humane wetenschappen

Alle richtingen in de A-stroom, de B-stroom en in de
2de en 3de graad ASO en TSO kunnen sport als optie
nemen, te kiezen uit algemene sport, basketbal,
dans, gymnastiek, tennis, voetbal, volleybal (enkel
1ste graad) en wielrennen.

Houtbewerking
Verkoop

Latijn - Wetenschappen
Economie - Moderne talen

BSO

Verzorging
7de specialisatiejaar

Schoonheidsverzorging
(o.v. - enkel 5de jaar)

* Nieuwe benamingen in functie van
modernisering secundair onderwijs.

- Bijzondere schrijnwerkconstructies
- Winkelbeheer en etalage
- Kinderzorg
- Thuis- en bejaardenzorg

5

2
2

5

2
2
2
2
4
3
4

2

2
4
1
1

1

2
2
5
3
5

STEM - wetenschappen
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2A

Stapsteen

1A

Stapsteen

2A

2
1
1

Bijvoorbeeld indien we spreken over wiskundige vaardigheden kunnen
de kinderen en hun leerkrachten bepalen wanneer een leerling veel, weinig of geen ondersteuning van de leerkracht nodig heeft. Op deze manier
worden er groepen gevormd waarin veel ondersteuning, beperkte ondersteuning en (bijna) geen ondersteuning van de leerkracht nodig is. De kinderen die zelfstandig kunnen werken en de leerstof al onder de knie hebben werken op eigen tempo. Deze kinderen kunnen zo extra uitgedaagd
worden. Voor de kinderen die graag de gehele leerstof nog eens uitgelegd
krijgen, wordt er ook ruimte en tijd vrijgemaakt. Elk kind kan dan op eigen tempo en met de ondersteuning die het wenst de leerstof verwerken.
Zowel door de leerlingen als de leerkrachten worden de leerwegen als positief ervaren.

Aardrijkskunde
Artistieke vorming
Burgerschap en Leren leren (klastitularis)
Cluster Mens en Maatschappij
(burgerschap, geschiedenis, economie)
Cluster STEM (aardrijkskunde, STEM, wiskunde)
Cluster Talen (Nederlands, Frans, Engels)
Coaching / differentiatie (klastitularis)
Economie
Engels
Frans
Frans (leerwegen / differentiatie)
Geschiedenis
Latijn
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wetenschappen / techniek
Wiskunde
BASISOPTIE te kiezen uit
Economie & organisatie
Klassieke talen
Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen
Sport

Tijdens de leerwegen worden de kinderen gedurende zes uren per week
voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde (2 uren per vak) niet meer
per klas ingedeeld. De leerlingen worden op basis van hun vaardigheden,
kennis en talenten ingedeeld en dit naargelang het onderwerp of thema dat
behandeld wordt.

1A

Tijdens de voorgaande jaren merkten we op dat, hoewel we gedifferentieerd
werken in de lessen, bepaalde groepen kinderen toch nog uit de boot vielen.
Namelijk de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en de kinderen die eigenlijk al heel veel kunnen op zelfstandige basis. In het 1ste en 2de
leerjaar A werken we daarom met de leerwegen.

met Latijn

Leerwegen

1A

Het lessenpakket voor de leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar A kan u
terugvinden in het schema op de pagina hiernaast. We proberen
opties aan te bieden die aansluiten bij de interesses van de leerlingen.

Lessentabellen: 1ste en 2de leerjaar A

Basisvakken

6 1ste en 2de leerjaar A

32, 34 of 36
32 of 34
32, 34 of 36
32, 34 of 36
32 of 34

In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële
competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context. De rode draad
doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s:
• economische kringloop;
• consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en
aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema;
• ondernemingen en organisaties: economisch principe, aanbod, wet van vraag en aanbod,
bedrijfskolom, welvaart en welzijn, logistieke afdeling, marketing;
• overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid;
• buitenland: beïnvloeding van de prijs;
• ondernemerschap.

Klassieke talen
* Bij 1A met Latijn, 2A en 2A Stapsteen zijn alle extra uren optioneel en op vrijwillige basis
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2 of 4
32
0, 2 of 4
Basisvakken
Complementair gedeelte

30
2 of 4
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0, 2 of 4

32
0, 2 of 4

2A

Stapsteen

1A

Stapsteen

2A
1A

met Latijn

1A

Totaal aantal lesuren

De leerlingen kiezen:
 ofwel een optie gedurende een volledig schooljaar
 ofwel 2 modules uit het modulair systeem
- op het inschrijvingsformulier/studiekeuzeformulier kiest de leerling 2 modules van elk 15 weken (sep - jan en feb - jun)
- elke leerling is verplicht 2 verschillende modules te kiezen
- wijzigen in de loop van het schooljaar is niet mogelijk
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CLIL - economie
CLIL - wiskunde
Design en vormgeving
Drama en toneel
Gezondheidszorg (EHBO / voeding)
Omnisport
Spaans
STEM
Wetenschappelijk werk
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2A*

Stapsteen

1A

Stapsteen

2A*
1A*

met Latijn

1A
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Algemene sport
Basketbal
Dans
Gymnastiek
Tennis
Voetbal
Volleybal (enkel bij voldoende inschrijvingen)
Wielrennen
Latijn

Volledig schooljaar

Modulair systeem

Complementair gedeelte (keuze)

Basisopties
Economie & organisatie

Deze basisoptie heeft twee belangrijke componenten: de studie van de klassieke talen en,
via deze talen, het bestuderen van de samenleving en cultuur van de Griekse en Romeinse
oudheid.
Via de taalstudie verwerven de leerlingen inzicht in abstracte taalstructuren, leren zij op een
probleemoplossende manier met taal omgaan en verscherpen zij daardoor hun algemene
taalvaardigheid. Het omgaan met de eigenheid van de antieke taal scherpt bovendien het
analytisch en synthetiserend vermogen van de leerlingen aan.
De studie van de antieke cultuur wordt steeds gezien vanuit de confrontatie met de eigen
tijd, als het ware als een casestudy om problemen en spanningsvelden uit de hedendaagse
samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. De leerlingen zullen door hun analyse
van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan gekoppelde reflectie over de eigen cultuur
en identiteit, een ruime vorming krijgen.

Maatschappij & welzijn
In deze basisoptie staat het welzijn voor en van de mens in de maatschappij, centraal. De
leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven,
de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context
te optimaliseren en in stand te houden. Ze worden bewustgemaakt en ertoe aangezet om
te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en
emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging,…
Als mens leef je in een bepaalde maatschappelijke context. De leerlingen leren daarom
om te gaan met de anderen en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving (in de meest ruime betekenis van het woord) vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, vormt in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt.

Moderne talen & wetenschappen
In deze basisoptie leren de leerlingen meer te doen met taal en worden ze fermer in communicatieve en literaire vaardigheden. Ze communiceren bedreven in veel verschillende situaties
die met hun interesses te maken hebben, maar ook in situaties uit vele andere werelden. Samen verkennen ze de samenleving aan de hand van taal en beginnen ze een ontdekkingstocht in taal als wetenschap.
De leerlingen kijken onderzoekend naar de wereld en gaan op zoek naar antwoorden voor
vragen die ze zich stellen. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te
voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leren ze om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden. Zo komen ze tot betrouwbare en verifieerbare verklaringen voor de onderzochte natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. Hierbij doen
ze ook een beroep op wiskundige en computationele vaardigheden.

Sport
In deze basisoptie kunnen die leerlingen terecht die graag bewegen en die uit zijn op een
kennismaking met een uiteenlopende waaier aan sporten. Ze leren hoe beweging en sport
deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl. Ze krijgen een brede vorming doordat
ze deelnemen aan sportieve activiteiten uit verschillende bewegingsdomeinen en sportcontexten.
Beweging en sport betekenen meer dan ‘fysiek actief zijn’. Vraagstukken zoals hoe je je op
een veilige manier voorbereidt op bewegingsactiviteiten, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke
evoluties,… worden op een wetenschappelijke manier verkend.
Bovendien ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren ze aandacht te hebben voor
mentaal welbevinden – een gezonde geest in een gezond lichaam.

STEM-wetenschappen
De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt;
de leerlingen die graag zelf experimenteren; de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in deze basisoptie.
Om inspiratie op te doen, zullen ze systemen onderzoeken die ze dagelijks tegenkomen. Ze
gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen. In de STEM-wetenschappen leren ze hun eigen systeem te bedenken en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Ze zullen
hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken. Met het uittesten en, indien
nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de cirkel rond.
Om de taal van de wetenschappen te leren begrijpen, lezen ze ook handleidingen, plannen,
tekeningen,…
Bij STEM-wetenschappen ligt de nadruk eerder op het onderzoeken, maar we gaan het ontwerpen zeker niet uit de weg. Want een echte denker en doener benut al zijn talenten.

Complementaire opties
CLIL
CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Dit wil zeggen dat een vak wordt onderwezen in een vreemde taal. Onze school biedt economie of wiskunde in het Engels aan.
In dit optievak wordt een mix van reeds geziene leerstof en nieuwe leerstof aangeboden.
Je raakt op die manier vertrouwd met de Engelse termen, een extra troef en een prima bagage
voor de komende jaren. Zowel de kennis van economie of wiskunde als van Engels krijgt een
duwtje in de rug en dit op een speelse manier. Denk maar aan een quiz, opdrachten aan bord,
wedstrijdjes en puzzels.

Design en vormgeving
Design en vormgeving is een optievak waar jij je artistieke cross-over kwaliteiten kan laten
gelden. We gaan aan de hand van bestaande ontwerpen van alledaagse voorwerpen op zoek
naar andere functies die we nu én in de toekomst nodig hebben. Denk aan duurzaamheid,
ecologie, innovatie,…
Natuurlijk beslissen we samen welke ontwerpen jij wilt maken en hoe we die uitwerken. Je
zal moeten tekenen, ontwerpen, boetseren, assembleren, drukken,… op papier en met een
digitaal tekenprogramma op de netbook.
Niet onbelangrijk is dat we er ook een interessante ontwerper gaan volgen en misschien een
museumbezoek inplannen. Jij bent de ontwerper én illustrator van jouw project, samen werken
we aan meer dan een product dat we kunnen tonen aan de wereld.

Drama en toneel
Ben je klaar om te experimenteren? Durf je te improviseren of hou je meer van teksten en verhalen? Samen gaan we ontdekken wat werkt op een podium. Gedurende twee uur per week
gaan we vertellen, spreken, spelen en doen!
In het optievak drama en toneel ligt het accent op creativiteit en expressie. Je leert op een
speelse manier de basisprincipes van acteren, bewegen en teksten studeren. Het podiumbeest in jou wordt helemaal losgemaakt. Verbaas jezelf, want wij maken theater!

Gezondheidszorg
In het optievak gezondheidszorg zal je kennis maken met de basis van voeding (eenvoudige
bereidingen), EHBO en hygiëne. Zo zal je bijvoorbeeld een gezonde lunchbox leren samenstellen, de eerste zorgen toedienen bij een open wonde en leren hoe je fluweelzachte handen
in de winter kan verkrijgen.

Omnisport
Tijdens het optievak omnisport wordt er gewerkt aan basisvaardigheden zoals coördinatie,
uithouding, kracht, snelheid en lenigheid. Dit alles proberen wij na te streven op een actieve
manier. De hoofddoelstelling blijft dat je veel beweegt en op een toffe manier bijleert. Los van
de fysieke voordelen van deze richting, werken we samen met jou ook aan enkele mentale
aspecten. Respect voor de leerkracht, medeleerlingen en materiaal staan elke les centraal.

Verder leren we je omgaan met winst en verlies. Het allerbelangrijkste is dat je tijdens deze lessen werkt aan je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Door onze gemotiveerde en positieve aanpak,
willen we jou je eigen talenten laten ontdekken en laten ontplooien.
Omnisport is dus een optievak waarbij we werken aan jouw fysieke capaciteiten en motorische vaardigheden. Verder is het de doelstelling om je zelfbeeld op te krikken en je vooral veel
handvatten aan te reiken die je later in het dagelijks leven nodig zal hebben.

Spaans
Spaans is de tweede meest gesproken taal ter wereld. Het wordt niet alleen in Spanje gesproken, maar ook in grote delen van Centraal- en Zuid-Amerika.
Zou het niet leuk zijn om op reis een mondje Spaans te kunnen spreken, populaire Spaanstalige liedjes te begrijpen en bovendien wat op te steken over Spaanstalige culturen?
Je leert je uit de slag trekken in dagdagelijkse situaties (jezelf voorstellen, iets kopen, op
restaurant gaan,...) en je kan je verstaanbaar maken voor Spaanstaligen. Tijdens een waar
Spaans taalbad met behulp van thematisch leermateriaal gidst de leerkracht jou door de
vreemde taal en haar cultuur.

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
STEM is een internationaal verhaal van interactie tussen een waaier aan exact wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen. Het reikt 21steeeuwse vaardigheden aan om de problemen van de toekomst op te lossen. Denk maar aan:

 de opwarming van de aarde met al zijn gevolgen;
 de duurzaamheid van onze economie;
 het gebruik en het ontwerpen van nieuwe technologieën.

7 1ste en 2de leerjaar B
Als je de lessentabel van het 1ste leerjaar A en B vergelijkt, merk je dat er veel
overeenkomsten zijn, maar hier en daar liggen ook andere accenten.

PAV
In het 1ste en 2de leerjaar B werken we niet meer met afzonderlijke vakken
maar krijgen de leerlingen PAV wat staat voor Project Algemene Vakken.
In PAV wordt het vakgebonden schoolse leren doorbroken en wordt er gekozen voor een geïntegreerde aanpak waarbij de eindtermen en sleutelcompetenties in herkenbare contexten en situaties binnen de leefwereld van de
jongeren in themabundels worden aangeboden. Hierdoor ervaren de leerlingen het nut en de voordelen van deze eindtermen.
Binnen het thematisch werken wordt veelal gekozen voor “begeleid zelfstandig leren” vergelijkbaar met het contractwerk dat de meeste jongeren reeds
kennen van de lagere school. Deze werkwijze laat enerzijds toe dat de leerling op eigen tempo de weekplanning kan afwerken. De leerkrachten zijn
steeds met twee aanwezig om de leerlingen te begeleiden en waar nodig op
maat les te geven, vertrekkende vanuit de leerbehoeften van de leerlingen
en met het doel een zo hoog mogelijk leerrendement te bereiken.

Wetenschappelijk werk

Deze gedifferentieerde aanpak is essentieel in de 1ste graad B-stroom gezien
de heterogeniteit binnen de klasgroep en met het oog op een zo goed mogelijke oriëntering naar de volgende jaren. Anderzijds biedt deze manier van
lesgeven de mogelijkheid aan de leerkrachten om een vertrouwensrelatie
met de leerlingen op te bouwen. De leraar-begeleider kan tijdens deze “ongedwongen” manier van werken dieper ingaan op persoonlijke en affectieve
aspecten die voor leerlingen in de B-stroom maar al te vaak een rem voor
hun leer- en vormingsproces vormen.

Alle leerlingen krijgen in de eerste graad van de A-stroom het vak natuurwetenschappen.
Tijdens dit vak maak je kennis met de wetenschappelijke methode. In het optievak wetenschappelijk werk wordt deze kennis verder verkend aan de hand van chemische, fysische en
biologische onderzoeken. Je wordt uitgedaagd om de fysische wereld rondom je vanuit een
wetenschappelijk standpunt te bekijken en je wordt gemotiveerd voor een wetenschappelijke richting.

De leslokalen kregen dan ook een aangepaste inrichting om dit allemaal mogelijk te maken. Er is naast individuele plaatsen ook een werkhoek aanwezig
waar de leerlingen in groepjes aan hun taken kunnen werken maar er zijn bv.
ook een zithoek met zetel of zitzakken en een aantal hoge tafels om staand
aan te werken. Uiteraard zijn er ook computers aanwezig voor de leerlingen.

Binnen het optievak STEM zal er steeds projectmatig gewerkt worden. We vertrekken vanuit
een probleemstelling die je aan de hand van inzichten uit wetenschappen, techniek, ICT en
wiskunde tracht op te lossen. Hierbij hoort ook steeds een theoretische kadering. Zo leer je
bijvoorbeeld eerst over de ecologische impact van de auto, voor je zelf een duurzaam alternatief moet ontwerpen. Als je een grote interesse hebt voor wetenschappen, techniek, ICT en
wiskunde zal je je in dit optievak dus zeker op je plaats voelen!

Daarnaast is er ook steeds een “klassiek” leslokaal ter beschikking dat wordt
gebruikt om de theoretische lessen en extra uitleg aan kleine groepjes leerlingen te geven.
Zowel in het 1ste en 2de leerjaar B als in de hogere BSO jaren werken we
niet langer met klassieke rapporten maar met doelenrapporten. Op deze
rapporten krijgen de leerlingen niet langer punten, maar worden ze ingeschaald met een score (-,+/-,+,++), deze score geeft aan in hoeverre ze de
behandelde eindtermen per competentie bereikt hebben. Hierdoor krijgen
zowel de leerlingen als de ouders een duidelijk beeld van welke eindtermen
behaald werden en waar nog aan gewerkt dient te worden.

Lessentabellen: 1ste en 2de leerjaar B
Basisvakken

1B

2B

Artistieke vorming

2

2

Burgerschap

1

1

Engels

1

1

Frans

2

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

PAV

13

8

PAV - economie

1

PAV - ICT

1

PAV - remediëring en differentiatie

2

Techniek

3

Techniek - remediëring en differentiatie

1

1

BASISOPTIES te kiezen uit
Economie & organisatie + Maatschappij en welzijn
Economie & organisatie + Sport
Maatschappij en welzijn + Sport
STEM-technieken + Sport

10

Volledig schooljaar
Modulair systeem

Complementair gedeelte (keuze)

1B

2B

Algemene sport

4

4

Basketbal

4

4

Dans

4

4

Gymnastiek

4

4

Tennis

4

4

Voetbal

4

4

Volleybal (enkel bij voldoende inschrijvingen)

4

4

Wielrennen

4

4

Design en vormgeving

2

2

Gezondheidszorg (EHBO/voeding)

2

2

Omnisport

2

2

STEM

2

2

De leerlingen kiezen:
 ofwel een optie sport gedurende een volledig schooljaar op voorwaarde dat de leerling
aangesloten is bij een sportclub en een positieve attitude vertoont
 ofwel 2 modules uit het modulair systeem
- op het inschrijvingsformulier/studiekeuzeformulier kiest de leerling 2 modules
van elk 15 weken (sep - jan en feb - jun);
- elke leerling is verplicht 2 verschillende modules te kiezen;
- wijzigen in de loop van het schooljaar is niet mogelijk tenzij om medische redenen.
Totaal aantal lesuren

1B

2B

Basisvakken

30

30

2 of 4

2 of 4

32 of 34

32 of 34

Complementair gedeelte

Basisopties
Economie & organisatie
In deze basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiele competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context. De rode draad
doorheen deze basisoptie is het verkennen van de volgende thema’s:
• consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aan
koopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema;
• ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop,
administratie, logistiek;
• ondernemerschap;
• ICT.
Net zoals in de basisoptie ‘Economie & organisatie’ in de A-stroom, verschuift de focus van de
individuele beleving, die in de basisvorming centraal staat, naar een benadering vanuit een
ruimere en bredere context. In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op
de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’.

Maatschappij & welzijn
In deze basisoptie staat het welzijn voor en van de mens in de maatschappij centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen
gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren
en in stand te houden.
Ze worden bewustgemaakt en ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging,…
Als mens leef je in een bepaalde maatschappelijke context. De leerlingen leren daarom om te gaan
met de anderen en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden
te ontwikkelen.
Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving (in de meest ruime betekenis van het
woord) vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, vormt in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt.
Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol
spelen.
Vanuit de inhoudelijke essentie wordt vooral gefocust op de praktische relevantie en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.

Sport
In deze basisoptie kunnen die leerlingen terecht die graag bewegen en die uit zijn op een kennismaking met een uiteenlopende waaier aan sporten. Ze krijgen een brede vorming doordat ze
deelnemen aan sportieve activiteiten uit verschillende bewegingsdomeinen en sportcontexten.

Het is hierbij de bedoeling dat het uitvoeren en beleven van beweging en van sportieve activiteiten centraal staan. De leerlingen zijn met andere woorden niet uitsluitend op prestatie(s)
gericht. Ze specialiseren zich niet in één bepaalde sporttak, maar ze ontwikkelen hun bestaande motorische vaardigheden aan de hand van uiteenlopende sporten. Ze krijgen hierdoor een
realistisch beeld van hun eigen kunnen.
Beweging en sport betekenen meer dan ‘fysiek actief zijn’. Een correcte voorbereiding op beweging, omgaan met ‘blessurepreventie’, ‘rugontlastend werken’ en EHBO, zijn vraagstukken
die de leerlingen op een praktische manier verkennen.
Bovendien ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren ze aandacht te hebben voor
mentaal welbevinden - een gezonde geest in een gezond lichaam.
In deze basisoptie leren de leerlingen, vanuit de nodige contexten die hen een stevige portie
van beweging en sport bieden, te begrijpen dat natuurwetenschappen, beweging en sport
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

STEM-technieken

Gezondheidszorg
In het optievak gezondheidszorg zal je kennis maken met de basis van voeding (eenvoudige
bereidingen), EHBO en hygiëne. Zo zal je bijvoorbeeld een gezonde lunchbox leren samenstellen, de eerste zorgen toedienen bij een open wonde en leren hoe je fluweelzachte handen
in de winter kan verkrijgen.

Omnisport
Tijdens het optievak omnisport wordt er gewerkt aan basisvaardigheden zoals coördinatie,
uithouding, kracht, snelheid en lenigheid. Dit alles proberen wij na te streven op een actieve
manier. De hoofddoelstelling blijft dat je veel beweegt en op een toffe manier bijleert. Los van
de fysieke voordelen van deze richting, werken we samen met jou ook aan enkele mentale
aspecten. Respect voor de leerkracht, medeleerlingen en materiaal staan elke les centraal. Verder leren we je omgaan met winst en verlies. Het allerbelangrijkste is dat je tijdens deze lessen
werkt aan je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Door onze gemotiveerde en positieve aanpak, willen we jou je eigen talenten laten ontdekken en laten ontplooien.

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die graag
zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen
maken… die leerlingen zitten goed in deze basisoptie.

Omnisport is dus een optievak waarbij we werken aan jouw fysieke capaciteiten en motorische vaardigheden. Verder is het de doelstelling om je zelfbeeld op te krikken en je vooral veel
handvatten aan te reiken die je later in het dagelijks leven nodig zal hebben.

In STEM-technieken leren ze hun eigen systeem te bedenken en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Ze zullen hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de
cirkel rond.

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

Om inspiratie op te doen, zullen de leerlingen ook dagdagelijkse systemen onderzoeken.
Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen. Om de taal van de technologie te leren begrijpen, lezen ze ook handleidingen, plannen, tekeningen… Want een echte denker en
doener benut al zijn talenten.

 de opwarming van de aarde met al zijn gevolgen.
 de duurzaamheid van onze economie.
 het gebruik en het ontwerpen van nieuwe technologieën.

Complementaire opties
Design en vormgeving
Design en vormgeving is een optievak waar jij je artistieke cross-over kwaliteiten kan laten
gelden. We gaan aan de hand van bestaande ontwerpen van alledaagse voorwerpen op zoek
naar andere functies die we nu én in de toekomst nodig hebben. Denk aan duurzaamheid,
ecologie, innovatie,…
Natuurlijk beslissen we samen welke ontwerpen jij wilt maken en hoe we die uitwerken. Je
zal moeten tekenen, ontwerpen, boetseren, assembleren, drukken,… op papier en met een
digitaal tekenprogramma op de netbook.
Niet onbelangrijk is dat we er ook een interessante ontwerper gaan volgen en misschien
een museumbezoek inplannen. Jij bent de ontwerper én illustrator van jouw project, samen
werken we aan meer dan een product dat we kunnen tonen aan de wereld.

STEM is een internationaal verhaal van interactie tussen een waaier aan exact wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen. Het reikt 21steeeuwse vaardigheden aan om de problemen van de toekomst op te lossen. Denk maar aan:

Binnen het optievak STEM zal er steeds projectmatig gewerkt worden. We vertrekken vanuit
een probleemstelling die je aan de hand van inzichten uit wetenschappen, techniek, ICT en
wiskunde tracht op te lossen. Hierbij hoort ook steeds een theoretische kadering. Zo leer je
bijvoorbeeld eerst over de ecologische impact van de auto, voor je zelf een duurzaam alternatief moet ontwerpen. Als je een grote interesse hebt voor wetenschappen, techniek, ICT en
wiskunde zal je je in dit optievak dus zeker op je plaats voelen!

8 Waarin maakt KA Beveren het verschil?
We gaan voor kwaliteitsvol onderwijs door onze leerlingen maximale kansen
te bieden.
 Met hun netbook en ons elektronisch leerplatform kunnen leerlingen
individueel en op hun eigen tempo leerstof verwerken en inoefenen .
 Ze leren werken met een medium dat toekomstperspectieven biedt op de
arbeidsmarkt en bij hun verdere studie.
 Onze sportrichtingen stimuleren doorzettingsvermogen, fair-play &
teamgericht denken.
 Via ons elektronisch leerlingvolgsysteem hebben we snel en vlot contact
met de ouders. Problemen oplossen, tekorten bijsturen,... wordt makkelijker.
 Punten en agenda komen online.

Netbooks:
een krachtig didactisch hulpmiddel
Alle leerlingen A-stroom, ASO en TSO beschikken zowel op school als thuis over
een netbook. Dit sterk didactisch middel, dat dagelijks in de lessen wordt gebruikt, stelt hen in staat om op ons elektronisch leerplatform eindeloos oefeningen te maken.
In de 1ste graad B-stroom hebben we voldoende laptops voorzien in de PAVlokalen zodat zij ook voldoende toegang hebben tot ons elektronisch leerplatform.

Elektronische leeromgeving moodle
Ouders kunnen dagelijks online de KAgenda raadplegen.
Onze leerkrachten stellen hun eigen cursussen samen. Op moodle stellen zij
oefeningen, taken en toetsen ter beschikking die door de computer worden
verbeterd. Elke leerling krijgt onmiddellijk en individueel resultaten en feedback... leuk toch? Op vrijwillige basis of opgelegd door ouders/leerkrachten
kunnen leerlingen dan extra oefeningen maken en hun score verbeteren.
Differentiëren en remediëren zoals het hoort!

Coaching / differentiatie / burgerschap /
Leren Leren
Gedurende meerdere lesuren per week bieden we coachingsuren aan voor de
leerlingen van de 1ste graad. Deze uren worden begeleid door de klastitularissen. In de 1ste graad B-stroom wordt dit geïntegreerd in het vak PAV.
Tijdens deze uren worden de leerlingen extra begeleid bij het plannen en
maken van huiswerk, het leren van toetsen en het remediëren van zwakkere
resultaten.

Evaluaties
Ouders en leerlingen kunnen permanent de punten opvolgen van taken
en toetsen via moodle. We spelen tevens kort op de bal door 3 rapporten
en 1 tussentijds rapport voor dagelijks werk te voorzien. Voor onze
1ste graad voorzien we ook 3 examenperiodes om de hoeveelheid leerstof te
spreiden. In het 1ste jaar wordt het aantal examens beperkt om de overstap
naar het secundair onderwijs niet te groot te maken. Zo zullen de
taalvakken geëvalueerd worden via permanente evaluatie. In het 2de leerjaar
van de 1ste graad zal het aantal examens toenemen, dit als voorbereiding op
de 2de graad.

Huiswerkklassen & faciliteiten voor sporters
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tot 16u35
onder begeleiding van een leerkracht hun taken maken en lessen leren.
Sporters mogen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u op school
blijven om hun schoolwerk te maken, wat te eten en dan rechtstreeks naar de
training te gaan.

Onze leerlingenraad (aka JOS)
JOS of Jeugdwerking Op School is opgericht in 2014. Deze actieve leerlingenraad zet zich in voor een goede sfeer op school en voor goede doelen.
Onder leiding van enkele begeleidende leerkrachten organiseren ze kleine en
grote evenementen. Van het uitdelen van gratis chocomelk of ijsjes voor de
examens tot een festival, ze gaan niet veel uit de weg. Het zijn stuk voor stuk
gedreven leerlingen die de titel JOSser krijgen en deze met trots dragen. Een
streepje muziek op de speelplaats of een keertje deelnemen aan de strafste
school van MNM? Samen proberen ze toffe ideeën uit te werken. In 2017 waren ze zelfs één van de finalisten van de strafste school.
Naast deze zaken gaan ze ook voor het ernstigere werk! Leerlingen leggen hekelpunten bloot en denken mee aan mogelijke oplossingen. Onze voorzitter
overlegt vervolgens alles met de directie. Minstens 1 keer per maand zitten ze
samen om al deze zaken te bespreken en te realiseren.
Ben je ook zo gedreven en wil jij je stempel drukken op onze JOS?

9 Sport opties
Voetbal
Accommodatie
Alle voetbaltrainingen gaan door op de kunstgrasvelden van WaaslandBeveren en Bosdam Beveren, op wandelafstand van de school.

Doelstellingen
Individuele voetbalontwikkeling op technisch, tactisch en mentaal vlak, o.a.
door een onderverdeling in verscheidene niveaugroepen.
Het weekprogramma bestaat uit individuele training, blessurepreventie,
tactische training, loopcoördinatie, wedstrijdvormen, afwerkvormen en
evaluatievormen.

Palmares
 WK Chili 2007
 WK Turkije 2009
 WK Turkije Futsal 2012
 WK Frankrijk 2013
 4 keer Belgisch kampioen: 2007, 2009, 2013 en 2018
 1 keer Belgisch kampioen Futsal 2016 (meisjes)
 WK Italië Futsal 2014
 Vlaams kampioen Futsal 2015 (meisjes en jongens)
 EK Frankrijk 2016 Eurofoot
 WK Kroatië Futsal 2016 (meisjes en jongens)
 WK Israël Futsal 2017 (meisjes en jongens)
 WK Servië 2019 (jongens)

Onze trainers
Stijn De Rudder, David Penneman, Bart Neve, Tom Van Britsom, Stijn Polfliet
Info: stijnderudder@kabeveren.net
https://nl-nl.facebook.com/kabeverenvoetbal

Basketbal
In de topsporthal te Melsele worden de spelers naar een hoger niveau
gebracht met accent op techniek, tactisch inzicht, looptechniek, spelvormen,
wedstrijdsituaties en evaluatietechnieken.

Palmares
 WK China 2011
 WK Cyprus 2013
 Belgisch kampioen 2013
 WK China 2014 (3 on 3)
 WK Tallinn 2016 (3 on 3)

Onze trainers
Wim Van Britsom, Christoph Remy
Info: wimvanbritsom@kabeveren.net
https://nl-nl.facebook.com/kabeverenbasketbal

WEB Academy is een opleidingscentrum voor basketbal waar spelers een doorgedreven opleiding kunnen genieten onder leiding van hoog gediplomeerde
coaches. Selectie kan enkel na een grondige screening. De Academy werkt
nauw samen met de school zodat de trainingsuren uitgebreid kunnen worden
tijdens de schooluren.
Contact: web.academy321@gmail.com
www.web-academy.be

Dans
In onze eigen danszalen werken de leerlingen wekelijks aan hun techniek,
lenigheid, expressie en timing. Verschillende genres, zoals jazzdans, hip hop en
funk worden aangeleerd.

Onze leerkrachten
Melina Heirbaut, Karen Van Vaerenbergh, Lissa Van Brande
Info: melinaheirbaut@kabeveren.net
https://www.facebook.com/KABeverenDans

Algemene Sport
In deze lessen worden meerdere sporten aangeboden zoals: terugslagsporten,
atletiek, gymnastiek, balsporten, zelfverdediging, zwemmen,... op aangepaste
locaties. Naast het uitoefenen van deze sporten wordt ook aandacht besteed
aan wedstrijdreglementen, voorkomen van blessures, rugscholing en sportvoeding.

Onze leerkrachten
Filip Krul , Stijn Polfliet, Jente Vandervreken, Wim Van Britsom, Tom Van Britsom,
Cédric Koppen, Karen Van Vaerenbergh, Kristof Smet, Joyce Koppen
Info: joycekoppen@kabeveren.net / kristofsmet@kabeveren.net

Gymnastiek
Er wordt gewerkt aan technische vervolmaking, pedagogische opbouw van
de basis, correcte fysieke voorbereiding, aanvulling van de trainingen in eigen
club, individuele begeleiding/training.

Onze trainers
Koen Holvoet, Kristien Van Guyse, Jochum Behiels
Info: kristienvanguyse@kabeveren.net
https://www.facebook.com/KA-Beveren-Optie-gymnastiek-355787215232314/

Wielrennen
Onze wielrenners trainen op de verschillende disciplines. Ze oefenen op de
weg, op de wielerpiste en het cyclocross parcours. Er wordt gewerkt aan hun
conditie, blessurepreventie, fietspositie en techniek.

Onze trainers
Cedric Koppen, Bart Van Damme
Info: cedrickoppen@kabeveren.net
https://www.facebook.com/wielrennenkabeveren/

Tennis
In tennisclub Beckhand te Beveren gaan onze leerlingen wekelijks 4 of 6 uren
trainen. Er wordt gewerkt aan hun individuele tennisontwikkeling, techniek,
tactisch inzichten, hun mentale en fysieke weerbaarheid.

Onze trainers
Jan Claessens, Dominique De Boeck
Info: dominiquedeboeck@kabeveren.net

Volleybal
We starten vanaf schooljaar 2021 - 2022 met de optie volleybal op onze school
en dit in de 1ste graad (leeftijd van 12 tot 14 jaar). In de loop van de volgende
schooljaren zullen dan de 2de en de 3de graad volgen. Deze lessen/trainingen
zullen gegeven worden door gediplomeerde trainers.
Volleybal is natuurlijk een zeer technische sport. Om de technische lijn te bewaken zal de school samenwerken met Asterix Avo. In het kader van deze samenwerking zal aan onze leerlingen ook de mogelijkheid worden aangeboden
om op zaterdagochtend extra training te volgen die wordt gegeven door trainers van de topsportschool van Vilvoorde.
Ook de trainers van de clubs van onze leerlingen zullen hier op regelmatige basis voor worden uitgenodigd. Het is ons doel om meer jongeren uit het Waasland en omstreken aan het volleyballen te krijgen en om het niveau te laten
stijgen.

10 Eten op school

12 Bereikbaarheid van de school

Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen hun eigen boterhammen opeten of (vooraf ) eten bestellen op school. Elk kind op onze school heeft een
eigen K.A.-Kaart waarop u o.a. geld kan storten voor eten op school (middagmalen en broodjes).
Aanbod en tarieven: (onder voorbehoud van prijsaanpassingen door leverancier)
 warme maaltijd (+ soep)
 dessert
 drank

€ 3,50
€ 0,75
€ 0,80








broodje kaas
broodje hesp
broodje préparé
smos kaas
smos hesp
martino

€ 2,70
€ 2,70
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,40

Belangrijk: Leerlingen die op school blijven eten, mogen het schoolterrein
tijdens de middagpauze niet verlaten. Enkel leerlingen die in de deelgemeenten Beveren, Melsele en Haasdonk wonen en ‘s middags thuis eten bij
de ouders krijgen een middagpas (te tonen bij het verlaten van de school).

Onze school is gelegen in het hartje van Beveren, tegenover Colruyt. Wij
beschikken over schoolbussen die vanuit verschillende gemeenten vertrekken:
 Sint-Gillis - Kemzeke - De Klinge - Kieldrecht - Verrebroek
 Rupelmonde - Bazel - Burcht
 Kruibeke (Reynaertschool)
We geven voorrang aan de jongere leerlingen. Desgevallend moeten de
oudste leerlingen het openbaar vervoer nemen.
Ook het openbaar vervoer heeft haltes nabij:
 Trein tussen Antwerpen en Sint-Niklaas - station op 10 minuten wandelafstand
 Lijnbussen vanuit de wijde omgeving met haltes aan Markt of Ziekenhuis 5 minuten wandelafstand van het KA Beveren
Wie met de fiets of bromfiets komt, kan deze stallen in een overdekte ruimte .

13 Samenwerking met ouders
Naast het aanbieden van onderwijs proberen wij ook jaarlijks werk te maken van het actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren.

11 Uurregeling
Lesuur 1

8u40 – 9u30

Lesuur 2

9u30 – 10u20

Pauze

10u20 – 10u35

Lesuur 3

10u35 – 11u25

Lesuur 4

11u25 – 12u15

Middagpauze

12u15 – 13u05

Lesuur 6

13u05 – 13u55

Lesuur 7

13u55 – 14u45

Pauze

14u45 – 14u55

Lesuur 8

14u55 – 15u45

Lesuur 9

15u45 – 16u35

Hiervoor gebruiken we regelmatig mails om u te informeren of uit te
nodigen. We voorzien 4 maal per jaar een oudercontact om de resultaten van
uw kind te bespreken met de leerkrachten, de directie, de leerlingenbegeleiders
en het CLB (op afspraak). Naast deze oudercontacten kan u steeds een afspraak
maken wanneer zich een dringend probleem stelt.
Onze ouders kunnen hun kind steeds opvolgen via de elektronische agenda,
online punten van toetsen en de automatische mailing van ons leerlingvolgsysteem.
Graag betrekken wij ook onze ouders bij het beleid van de school. Dat kan
je doen door lid te worden van het oudercomité, waar er samen met de
directie problemen worden besproken en gezocht wordt naar constructieve
oplossingen.
Contact: Nathalie Van den Bergh - tamnvb@outlook.com

14 Inschrijvingen
Om o.a. lange wachtrijen te vermijden, verlopen de inschrijvingen voor het 1ste leerjaar
A en B in de secundaire scholen te Beveren en Stapsteen Reynaert te Kruibeke digitaal.
Wilt u uw kind inschrijven in een van deze scholen, dan moet u zich als ouder digitaal
registreren. Na de registratie kan u de aanmelding voor de school van uw keuze
voltooien.

Hoe aanmelden?
 1 april (9u) > 28 april 2021 (12u): digitaal aanmelden van uw kind
Dit doet u via het digitaal platform dat u zal kunnen terugvinden op de website van de
gemeente alsook op de website van onze school. U kiest minimaal 1 school. U kan ook meerdere scholen kiezen. Het maakt niet uit of u uw kind op 1 april of op 28 april aanmeldt, want
iedereen heeft evenveel kans op een plaats in de school van zijn / haar voorkeur. Het tijdstip
van aanmelden tijdens deze periode maakt dus niet uit.
 29 april > 5 mei 2021: geautomatiseerde toewijzing van de beschikbare plaatsen
Hierbij houdt het systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen* en de school van uw
eerste keuze.
 6 mei 2021 (vanaf 12u): u krijgt een bericht over de toegewezen school
Als de toegewezen school niet uw eerste schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw
plaats in de wachtrij van de school van uw eerste keuze.
 8 mei > 2 juni 2021: finaliseren van uw aanmelding op de toegewezen school
Hiervoor gaat u naar de toegewezen school. Als u in deze periode de aanmelding niet finaliseert in de voor u toegewezen school, vervalt de plaats van uw kind in deze school en wordt de
volgende persoon op de wachtrij gecontacteerd.

Hoe de inschrijving voltooien

KA Beveren:

tijdens schooluren
zaterdag 8 mei van 10u -17u

Wanneer uw kind het getuigschrift of attest van de basisschool behaald heeft
(eind juni), komt u opnieuw langs in de school om de aanmelding om te zetten in een
definitieve inschrijving.

Stapsteen Reynaert:

tijdens schooluren op afspraak 03 774 15 68

* Broers en zussen van leerlingen die al op de school zitten en kinderen van personeel

Vanaf 31 mei zijn vrije inschrijvingen mogelijk voor het 1ste leerjaar A en B op voorwaarde dat
er nog vrije plaatsen zijn. Bij volverklaringen zijn wachtlijsten steeds mogelijk. Aanmelden
voor het 2de t.e.m. het 7de jaar is mogelijk vanaf maandag 19 april 2021.
In de zomervakantie kan je van 9u tot 16u30 terecht op school, dit t.e.m. maandag 5 juli en
vanaf maandag 16 augustus 2021. Op donderdagavond 19 en 26 augustus 2021 is de school
open van 17u tot 19u30.

Schrijf alvast volgende data in je agenda
 Donderdag 11 februari 2021: online infomoment voor ouders en nieuwe leerlingen
om 19u30.
 Zaterdag 6 maart 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 10u - 17u)
en te Stapsteen Reynaert (op afspraak tussen 9u30 - 12u30).
 Maandag 8 maart 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 17u - 20u)
en te Stapsteen Reynaert (op afspraak tussen 17u - 20u).
 Zaterdag 8 mei 2021: rondleiding te KA Beveren (op afspraak tussen 10u - 17u).
 Zaterdag 29 mei 2021: rondleiding te Stapsteen
Reynaert (op afspraak tussen 14u - 17u).
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